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KISSNÉ SZABÓ GABRIELLA
erdõmérnök

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1982 óta tagja. A kezdetektõl a Visegrádi
Helyi Csoport elõkészítõ, szervezési és
adminisztratív teendõit látja el ügyvezetõ
segédtitkári beosztásban, majd a csoport
vezetõségi tagjaként. Segítségével pezs-
gõ egyesületi élet jött létre. Az 1994. évi
dobogókõi vándorgyûlés egyik szerve-
zõje. 2010 óta az OEE közgyûlésben kül-
dött. Szervezi a csoport rendezvényeit,

bel-és külföldi tanulmányútjait. Szinte
anyai gondoskodással törõdik azokkal az
idõsebb, elesettebb tagtársakkal is, akik
már nem tudnak résztvenni az aktív
egyesületi életben.

Más helyi csoportok pilisi, visegrádi
tanulmányútjait elõkészíti, esetenként
vezeti. Részt vett a tagnyilvántartás me-
gújításában, ebben segítette az egyesü-
let központját is. 2002 és 2011 években
szervezte az Erdésznõk Országos Talál-
kozóját.

2001 óta évente rendezõje a több száz
fõs családi majálisoknak. A Pilisi Parker-
dõ nyugdíjas erdészei találkozójának
évek óta szervezõje, háziasszonya.

A Pilisi Parkerdõ Zrt. erdei közjólét-
tel foglalkozó vezetõ elõadójaként az
egész ország közvéleményre is hatást
gyakorló Budapest és az agglomeráció
hivatalos és társadalmi szervezeteivel
kiválóan ápolja a kapcsolatokat, ezzel
elõsegítve szakmánk társadalmi elis-
mertségét.

Közösségi munkájával, egyesületért
végzett önzetlen tevékenységével méltó
a kitüntetésre.

Bedõ Albert-
emlékérmet kapott

KOCZKA ZOLTÁN
erdõmérnök

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1981 óta tagja. 2006 óta titkára az or-
szág egyik legnagyobb létszámú cso-
portjának, a Kecskeméti Helyi Csoport-
nak. Vezetésével az addig is élénk
egyesületi élet új lendületet kapott. Ki-
váló szervezõ és kapcsolatteremtõ
készséggel rendelkezik. Sikerrel szer-
vezi és mûködteti a kecskeméti Er-
dészklubot, ahol havi rendszeresség-
gel szakmai elõadások, terepi progra-
mok zajlanak.

Évente egy-egy társerdõgazdaság-
hoz vezet szakmai kirándulást, így las-
san az egész ország erdõgazdálkodása
ismertté válik a tagtársai elõtt. A ren-
dezvényekrõl és a kirándulásokról
rendszeresen beszámol az Erdészeti
Lapokban. A Kiskunságba látogató
csoportoknak szívesen mutatja be a
nehéz természeti körülmények közt
dolgozó erdészek alkotó munkáját. Az
1984. évi kecskeméti vándorgyûlés
szervezésében résztvevõ, a 2007. évi
vándorgyûlésnek már egyik fõ szerve-
zõje volt.

A selmeci szellem jegyében aktív
kapcsolatot ápol az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület
kecskeméti Fémkohász szervezetével,
ami közös rendezvényeket és évente
rendezett hagyományápoló szakesté-
lyeket jelent.

Még ma is aktív résztvevõje a nem-
zetközi erdészeti sí-és tájfutó verse-
nyeknek. Az Alföldi Erdõkért Egyesü-
letben az erdõmûveléssel foglalkozó
szakbizottságot vezeti.

Aktív közösségteremtõ és megtartó,
szakmánkat a nagyközönség felé is el-
fogadtató tevékenysége példamutató,
elismerést érdemel.

SÁRVÁRI JÁNOS dr.
erdõmérnök

1982-ben lett az OEE tagja. 16 évig az
ERTI-ben dolgozott kutatóként, majd
különbözõ vezetõ beosztásokban.
1998-ban egy éven keresztül az OEE
ügyvezetõ titkára volt. 2002-ben vissza-
tért az OEE-hez, a mûemlék könyvtár-
ban kezdett dolgozni. Riedl Gyula mun-
katársaként részt vett a könyvtár állo-
mányának költöztetésében a Budakeszi
útra, rendszerezésében, katalogizálásá-
ban. 2005 óta a könyvtár vezetõje. A
könyvtár mûködését támogató Wagner
Károly Alapítvány is szívügye. Vezeté-
sével újultak meg az elmúlt években a

könyvtárban õrzött festmények, a
könyvtár állományát gyarapítja. A
könyvtár értékeinek értõ bemutatását
fontos feladatának tekinti. Az Erdészeti
Lapok rendszeres szerzõje, 13 éve tagja
a szerkesztõbizottságnak is. Fontos sze-
repe volt az egyesületi kiadványok (Er-
dészeti Lapok és Erdészettörténeti Köz-
lemények) digitális archívumainak lét-
rehozásában. Nevéhez kötõdik az Er-
dész Panteon cikkeinek írása, szerkesz-
tése. Eddigi publikációs tevékenysége:
2 könyv, 2 könyvrészlet, 8 kutatási je-
lentés, több mint 20 szakcikk és közel
50 egyéb publikáció.

Rendszeres résztvevõje az Erdélyi
Helyi Csoport rendezvényeinek, jó kap-
csolatot ápol a határon túli kollégákkal.

2003-tól a Magán Erdõtulajdonosok
és Gazdálkodók Országos Szövetségé-
nek (MEGOSZ) fõtitkára, majd ügyve-
zetõ elnöke lett. Széleskörû munkássá-
gát Pro Silva Hungariae és Vadas Jenõ-
díjjal ismerték el. A magyar erdõgaz-
dálkodás társadalmi és nemzetközi
elismertetése terén érdemei elévülhe-
tetlenek.
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ILLYÉS BENJAMIN dr.
erdõmérnök

Szakmai pályafutása 1958-ban kezdõdött.
Sok évtizedes vezetõi tevékenységével
szolgálta az erdészeti kutatás szervezését és
az erdészeti ökonómia fejlõdését. Az Erdé-
szeti Tudományos Intézet Soproni Kísérleti
Állomásának 27 éven keresztül igazgatója,
az ERTI Erdészeti Gazdaságtani Osztályá-
nak 20 éven át vezetõje volt. Elméleti kuta-
tásait a hálós tervezés és a lineáris progra-
mozás erdészeti alkalmazása területén foly-

tatta. Tevékenysége mindig kapcsolódott a
gyakorlati erdõgazdálkodáshoz, annak
idõszerû kihívásaihoz. Behatóan foglalko-
zott a 60-as évek végi reformok erdõgazda-
sági vetületeivel, a fatermékek szabadáras
rendszerének kialakításával, az erdõgaz-
dálkodás költség- és hatékonyságelemzé-
sével. Az erdõvagyon értékelésben új eljá-
rást dolgozott ki, és bevezette a dinamikus
erdõérték fogalmát. Az 1990-es évektõl
részt vett az erdõgazdálkodás jogi és szer-
vezeti átalakításának elõkészítésében, vala-
mint docensként az egyetemi képzésben
is. Több szakmai tudományos szervezet-
nek tagja és vezetõ tisztségviselõje. A Köz-
gazdasági Társaság 1989-ben Széchenyi
Emlékéremmel tüntette ki. Publikációinak
száma meghaladja a százat. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 61
éve tagja. A Gazdaságtani Szakosztálynak
1989-94 között titkára volt.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a
selmeci hagyományok ápolásában és to-
vábbörökítésében. Az 1956-ban kettésza-
kadt évfolyamára építve jelentõs szerepet
töltött be a kanadai-magyar erdészkap-
csolatok ápolásában.

NAGY LÁSZLÓ
erdõmérnök

Szakmai pályafutása 1976-ban kezdõ-
dött. A ZALAERD Zrt. és jogelõdje kü-
lönbözõ erdészeteinél hagyományos
erdõmérnöki életpályát futott be. 2014-
ben vonult nyugdíjba a Zalaegerszegi
Erdészet igazgatói székébõl. Sikeresen
oldotta meg a 90-es évek erdõgazdasá-
gi szerkezetváltását. Az erdészetet sú-
lyosan érintõ 2003-2006. közötti bükk-
pusztulás kárfelszámolását zökkenõ-
mentesen, erdõfelújítási problémák
nélkül vezényelte le, maximális érték-
kihozatal mellett. Külön kiemelendõ a
kocsányos tölgy állományok természe-
tes úton történõ felújításában elért sike-
re Gõsfa és Nagykapornak térségében.
A természet-közeli erdõgazdálkodás
híveként már a 2009. évi erdõtörvény
kötelezõ elõírásainak hatálybalépése
elõtt elindította a folyamatos erdõborí-
tást biztosító gazdálkodást. Mára hat
tömbben, összesen 535 hektáron folyik
ily módon az erdészeti tevékenység. 

Sokat tett azért, hogy a lakosság ne
szakadjon el a természettõl, az erdõtõl.
Pályafutása alatt több közjóléti fejlesz-
tés valósult meg. Megújult a Csácsbo-
zsoki- és a Sohollári-arborétum és az
Azáleás-völgy. Több tanösvény létesí-
tésénél is szorgoskodott. 

Az aktuális gazdálkodási témák be-
mutató jellegû megvitatása során fel-
készülten és érzékletesen adata át a
közönségnek szakmai eredményeit, ta-
pasztalatait. Emberi nagysága és magas
szakmai színvonalú munkája miatt
nagy megbecsülés övezte az erdészeti
dolgozók, a vállalkozók és a kereske-
delmi partnerek körében.

2002–2006 között elnöke az Önkor-
mányzat Oktatási-, Sport- és Ifjúsági
Bizottságának.

ORBÓK ILONA
erdõmérnök

Szakmai pályafutása 1978-ban kezdõ-
dött. Pályája elején a Hargita Megyei
Fakitermelõ és Fafeldolgozó Vállalat
tervezõ osztályán út- és fakitermelés
technológiai tervezéssel foglalkozott
beosztott majd irányító pozícióban.
1999-2007-ig a Hargita Megyei Erdé-
szeti Igazgatóság erdõ-felújítási és
beruházási osztályának vezetõje. Ki-
emelkedõ szakmai teljesítménye volt –
munkatársaival együtt – az 1995-ös 6
millió m3-t érintõ széldöntés kárfelszá-
molása, melynek során több mint 6000
ha erdõt kellett felújítaniuk rendkívüli

körülmények között. 2007-2011-ig a
Brassói Területi Erdõfelügyelõség
Hargita megyei felügyelõjeként orosz-
lán része volt, a reprivatizációs folya-
matok idején, az erdõállományok
megõrzésében. 

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az
Erdélyi Mûszaki Tudományos Társaság
Erdészeti osztályának, majd az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Erdélyi Helyi
Csoportjának szervezésében. Külön ki-
emelendõ, hogy az általa életre hívott
rendezvényeket az erdészeken kívül
nagy számban más szaktudományok
mûvelõi, geológusok, biológusok, ter-
mészet-védelmi szakemberek is láto-
gatják. 2015-ben már 15. alkalommal
rendezték meg nagy sikerrel az erdélyi
erdész szakemberek találkozóját, ame-
lyen szép számmal vettek részt anyaor-
szágbéli kollégák is.

Alapos szakmai felkészültsége, a
szûkebb szakterületén kívüli kulturális
ismeretei és nyitott természete teszik
Õt alkalmassá a nemzetrészeket hatá-
rokon át is összekapcsoló tevékeny-
ségre.

Kaán Károly-
emlékérmet kapott
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BERECKI TIBOR
erdésztechnikus

Berecki Tibor elhivatottságból választot-
ta az erdész szakmát. Felvidéki magyar
család gyermekeként, 1980-ban végzett
a Selmecbányai Erdészeti Szakközépis-
kolában. Pályáját a Kékkõi Erdészeti
Üzem vasúti rakodóján kezdte és 4 éven
át folytatta.

Katonai szolgálatát követõen, 1985-
tõl a Lévai Erdészeti Üzemben kapott
munkalehetõséget. Kezdetben traktoros-

ként, majd kerületvezetõ erdészként te-
vékenykedett. Jelenleg is a Csali erdész-
kerület vezetõje immár 1990 óta. 

A Csali kerületben az erdész munkáját
az idõjárási körülmények miatt az  erdõ le-
romlása elleni küzdelem határozza meg.
Berecki Tibornak a tölgyes társulásokban
zajló folyamatok beható ismerete tette le-
hetõvé, hogy kimagasló eredményeket ér-
jen el a tölgyesek természetes felújításá-
nak szakterületén. Ugyancsak sikereket
tudott felmutatni a származékerdõk ter-
mészetességének javításával.  Mesterfokú
szaktudását, egyben a legkorszerûbb er-
dõkezelési módszerek iránti fogékonysá-
gát több, a PRO SILVA elveit követõ, fo-
lyamatos erdõborítással kezelt erdõrész
állományának sikeres fejlõdése bizonyítja.
Erdészhivatásának szerves része a vadá-
szat. Már 1978-tól a helyi vadásztársaság
tagja, 1995-tõl ugyanitt vadászmester.  

A felvidéki magyar erdészközösség-
nek kiemelkedõ személyisége. Kitartóan
ápolja szakmánk legjobb hagyományait,
egyben kapcsolatot, közvetítõ erõt és
alapot jelent az OEE  határon átnyúló ak-
tivitásának megvalósításához.

Decrett József-
emlékérmet kapott

MÁRIÁS FERENC
erdésztechnikus

Máriás Ferenc erdész családba szüle-
tett. Apja mellett megszerette az ártéri
erdõket. A középiskolai tanulmányait a
Szegedi Kiss Ferenc Erdészeti és Mezõ-
gazdasági Szakközépiskolában végez-
te el. 1977-ben technikusi oklevelet
szerzett. 

Édesapja hívására 1974. szeptember
1-tõl dolgozik a DEFAG Mindszenti Er-
dészeténél, kezdetben mint szakmun-
kás, 1982. február 1-tõl mint kerületve-
zetõ. Itt a szakosított rendszerben er-
dõsítések, a mindszenti géptelep és
MÁV rakodó kezelése volt a feladata.
Életét az ártéren élte le. Azokkal az
emberekkel szeret dolgozni, akikben
van akarat és kedv a munka iránt. Rá-
juk alapozva köttetett tutajt fûrészrön-
kökbõl és úsztatták le a szegedi fûré-
szüzemhez. Próbaként újból elkezdte
az uszályrakodást papírfával. Az árvíz
és a szállítási nehézségek miatt rakatott
vagont-kamiont hétvégén, közelített az
éjszakai fagyon vagy áradó vízbe men-
tette a kitermelt faanyagot. Ismeri a ke-
rületének a vízjárását, és sokat tett
azért, hogy megfelelõ vízrendezéssel
hasznosítani tudja a mélyebb fekvésû
termõhelyeket is. Folyamatosan figyeli
az alkalmazott nemes nyár klónok vál-
tozékonyságát, elöntési tûrõképessé-
gét és hozamaikat. 

Vallja, hogy okszerû természetvéde-
lemmel megfér egymás mellett a madár-
védelem, a vadászat és az erdõgazdál-
kodás. 1100 ha nagyságú erdészkerüle-
tet irányít. Erdõsítési hátraléka nem volt.
Technikai, szervezési újdonságokat
örömmel és lelkesen próbálta ki – inno-
vatív ember. Még két éve van az aktív
munkában, de nyugdíjasként is aktív
életre készül.

VARGA LÁSZLÓ
erdésztechnikus

Varga László 1960. április 3-án született
Sárváron, két éves korától családjával
Szombathelyen élt. A Váti- erdõben nya-
ranta eltöltött idõ mély nyomot hagyott
emlékezetében. 

1979-ben Sopronban kezdett dol-
gozni földmérõként, majd 1980. január
1-jén munkába állt az NyFK 11. sz. Kõ-
szegi Erdészetén, mint hossztoló. Októ-
ber 1-tõl már természetvédelmi õrként
dolgozhatott négy évig. 1984. október
1-én munkába állt a MÉM Erdõrendezé-
si Szolgálatnál.  1986-ban megszerezte
az erdésztechnikusi oklevelet. 1987. ja-

nuár 1-tõl erdõtervezõ. Erdõtervezõ-
ként megismerte Vas és Gyõr-Moson-
Sopron megye jelentõs részét, majd
1997- tõl erdõfelügyelõ  a vasi magá-
nerdõkben. 1979 óta Magyar Madártani
Egyesület tagja.  A Chernel István Helyi
Csoportnak jelenleg alelnöke. 1980-
ban madártani és természetvédelmi
szakkört indított egykori általános isko-
lájában. 1981-tõl rendelkezik madár-
gyûrûzési engedéllyel. 1984-ben belé-
pett az Országos Erdészeti Egyesületbe,
melynek azóta is tagja.

2006- óta a  Szombathelyi Erdészeti
Zrt. dolgozója és vezetõje a Stájer-házi
Erdészeti Erdei Iskolának. E tevékeny-
sége mellett elsõsorban a közjóléti gaz-
dálkodás terén kap feladatokat. Az er-
dei iskolai   tevékenysége kapcsán több
száz gyermek  ismerkedhetett meg az
erdõvel. A madárgyûrûzõ táborok ál-
landó szervezõje. Az õ munkásságának
is köszönhetõ, hogy a Stájer-házi Erdé-
szeti Erdei Iskolában folyó szakmai
munka nagy elismerést váltott ki or-
szágszerte.
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Az Országos Erdészeti Egyesület
ELISMERÕ OKLEVÉL

kitüntetését kapta 2016 évben:

Andrási Zsolt erdésztechnikus, az Er-
délyi Helyi Csoport tagja, Parajdi Magá-
nerdészet szakembere, aki székelyföldi,
romániai és magyarországi erdészverse-
nyeken eredményesen teljesít, elnyerve a
székelyföldi „Legjobb erdész” címet.

Ágij László erdõmérnök, Kárpátal-
ján a nagyszõlõsi erdõgazdaság igazgató-
ja, az itthoni határmenti erdészekkel ki-
alakított szakmai-emberi kapcsolatok ak-
tív ápolója, a kárpátaljai magyar közösség
megtartásának elkötelezett egyénisége.

Bálint Tibor erdõmérnök, a hor-
vátországi kaproncai erdõgazdaság er-
dészetvezetõje, édesapja példáját kö-
vetve a határon átnyúló emberi és szak-
mai együttmûködés motorja, a horvát-
magyar erdészbarátság és az egyesületi
kapcsolatok ápolója.

Bagdán Levente erdõmérnök, a
Baranya megyei Helyi Csoport tagja,
kisvaszari erdõgondnok, kiemelkedõ
tapasztalatú erdõmûvelõ szakember,
aki élenjár ötleteivel és az újdonságok

alkalmazásával, egyben lakóhelyének
közösségteremtõ személyisége is.

Birck László erdõmérnök, a Bajai
Helyi Csoport tagja, a Bátaszéki Erdé-
szet nyugalmazott vezetõje, a dombvi-
déki erdõgazdálkodás tapasztalt és
eredményes irányítója, példamutató és
emberséges vezetõ.

Vlado Bratkovic erdésztechni-
kus, Szlovéniában a muraszombati er-
dészet vezetõje, évtizedek óta a határ
menti szlovén-osztrák-magyar erdé-
szeti találkozók lelkiismeretes szerve-
zõje, a határon átívelõ szakmai-embe-
ri kapcsolattartás meghatározó egyé-
nisége.

Kádár Tibor Sándor erdõmér-
nök, az Erdélyi Helyi Csoport tagja, a
Baróti Magánerdészet erdõmûvelõ sza-
kembere, agilis erdõtelepítõ, aki az er-
délyi szakemberek továbbképzésében
és szakmai rendezvények szervezésé-
ben is aktív szerepet vállal.

Mara Árpád tanár, a csíkszeredai
erdészeti, vadászati és környezetvédel-
mi egyetemi távoktatás elindítója és ta-
gozatvezetõ tanára, a „csíki dékán”, aki
tevékenységével elõsegítette Erdélyben

a magyar erdészeti és vadászati szak-
nyelv megõrzését is. 

Mara Zsuzsanna tanár, a csíkszere-
dai egyetemi távoktatás konzulens taná-
ra, aki mindezeken túl a tanfolyamok
teljes idõtartama alatt a képzés áldozatos
háziasszonyaként biztosította az oktatás
zavartalan, családias hangulatú hátterét.

Melles Elõd dr. erdõmérnök, szé-
kelyföldi magánerdõ tulajdonosi és ha-
gyományõrzõ egyesületek megszerve-
zõje, a Hargita megyei erdõgazdálko-
dás elkötelezett szakembere, a magá-
nerdõ gazdálkodás megújításának él-
harcosa, anyaországi szakmai kapcsola-
tok ápolója.           

Faragó Sándor erdésztechnikus,
a Rába-menti Helyi Csoport alapító tag-
ja, erdészeti vállalkozás vezetõje és ma-
gánerdõs szakirányító, különféle erdé-
szeti és természetvédelmi rehabilitációs
programok szervezõje, rendezvények
házigazdája.

Ficzere András erdõmérnök, a
Szolnoki Helyi Csoport tagja és közgyû-
lési küldötte, a Közép-Tisza vidéki hul-
lámtéri erdõgazdálkodás felelõs irányí-
tója, a jelentkezõ feladatok erdészeti és

Elismerõ oklevéllel díjazottak 2016-ban
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vízügyi szempontú közös megoldásá-
nak kapcsolattartó szakembere.

Gazdag Izabella erdõmérnök, a
Debreceni Helyi Csoport tagja, a helyi
erdészeti szakigazgatás nyilvántartási és
térképészeti koordinátora, természetvé-
delmi tudományos munkák szerzõje,
aktív egyesületi és közösségi szervezõ.

Major László erdõmérnök, a Kapos-
vári Helyi Csoport tagja, elkötelezett er-
dõmûvelõ szakember, szakmai és egye-
sületi rendezvények szervezõje, eredmé-
nyes sportlövész és éles szemû természet-
fotós, sokrétû közösségi érdekvédõ.

Monori Alfréd erdésztechnikus, a
Visegrádi Helyi Csoport tagja, Dabas
környéki állami erdõk kerületvezetõ er-
désze és magánerdõk szakirányítója, a
természetközeli erdõgazdálkodás elkö-
telezettje, lakóhelyén a közösségi élet
elismert személyisége.

Osvald Géza erdésztechnikus, a
Szombathelyi Helyi Csoport tagja, a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. vagyonke-
zelési vezetõje, a gondjaira bízott szak-
területeket lelkiismeretesen és ponto-
san kezelõ szakember. 

Pekár Attila vadgazda mérnök, a
Budapesti HM Helyi Csoport tagja, a
süttõi vadgazdálkodás irányítója, az er-
dõgazdálkodás és a vadgazdálkodás
egyensúlyának megteremtésén mun-
kálkodó szakember, helyi szakmai és
egyesületi rendezvények szervezõje.

Szabó Mária erdõmérnök, az Er-
délyi Helyi Csoport alapító tagja, a Csík-
szépvizi Magánerdészet vezetõje, a ma-
gánerdõ gazdálkodás elkötelezett sza-
kembere, a csíkszeredai távoktatás és
az erdélyi szakkonferenciák rendszeres
elõadója, igazi közösségi személy.

Szekeres János erdésztechnikus,
a Nagykanizsai Helyi Csoport tagja, za-
laegerszegi kerületvezetõ erdész, nagy
munkabírású és tapasztalatú szakem-
ber, egyesületi és szakmai rendezvé-
nyek jó kedélyû szervezõje, egyenes
jellemû színes egyéniség.

Szívós Béla erdésztechnikus, a
Miskolci Helyi Csoport tagja, bükk-
szentlászlói kerületvezetõ erdész, hegy-
vidéki természetes erdõk szakavatott
kezelõje és gazdája, az erdei vendéglá-
tás mestere.

Turóczy Ferenc erdõmérnök, a Ba-
jai Helyi Csoport tagja, a Bátaszéki Erdé-
szet nyugdíjas mûszaki vezetõje, a gemen-
ci ártéri és dombvidéki erdõk kezelésének
nagy tapasztalatú szakembere, a mohácsi
történelmi emlékhely parkosítója.

Üveges Zoltán erdésztechnikus,
az Egri Helyi Csoport tagja, felsõtárká-
nyi kerületvezetõ erdész, az erdész-va-

dász-természetvédõ elhivatottságot
együttesen kezelõ szakember, a termé-
szet szeretetére nevelõ egyén, közössé-
gi érdekvédõ.



Az egyesületi kitüntetések átadása
után az OEE számára fontos tevékeny-
ségi területeket, a képzést és a kutatást
is díjazták. Az Egyesület által alapított
Erdészcsillag Alapítvány az elmúlt 15
évben közel ötszáz rászoruló erdésznek
és családjának nyújtott támogatást, köz-
tük erdész szakiskolában tanuló diá-
koknak. 

Ehhez a karitatív tevékenységhez
kapcsolódva, a Vándorgyûlés elõtt né-
hány héttel Fazekas Sándor miniszter a
Minisztérium, az Országos Erdészeti
Egyesület és a Hermann Ottó Intézet
együttmûködésében, 25 erdészeti tan-
könyvcsomagot adott át a csíkszeredai
Vencel József Szakközépiskola iskola
számára.

Az Alapítvány a jubileumi évben a
határon túli területeken is pályázatot
hirdetett az erdészeti szakközépiskolák
jó tanulmányi eredményeket elérõ, ma-
gyar nyelvû tanulóinak támogatására. 

Az ösztöndíjat Wisnovszky Károly,
az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriumi
tagja, a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
igazgatója és Andérsiné dr. Ambrus Ildi-
kó az OEE alelnöke, a Bedõ Albert Er-
dészeti Szakközépiskola igazgatója ad-
ták át.

Az Erdészcsillag Alapítvány 2016. évi
ösztöndíját a csíkszeredai Vencel József
Szakközépiskola két tanulója nyerte el:
Erdély Zoltán és Péter András. 

Az alapítványi ösztöndíjak átadása
után a Vadas Jenõ-díj átadása követke-
zett. A díjjal az Erdészeti Tudományos
Intézet ismeri el azon szakemberek te-
vékenységét, akik sokat tettek a hazai
erdészeti kutatás fejlesztéséért. A díjat
dr. Borovics Attila, a NAIK Erdészeti
Tudományos Intézet igazgatója adta át
Csépányi Péter erdõmérnöknek.

Csépányi Péter tevékeny résztvevõje
a Pilisi Parkerdõ progresszív szellemisé-
gû, kutatást segítõ közösségének. Ter-
melési és természetvédelmi fõmérnök-
ként kiváló példáját mutatja a tudomá-
nyosan megalapozott ismeretek gya-
korlati hasznosításának. Önálló tudo-
mányos tevékenysége mellett híd szere-
pet vállal a gyakorlat és tudomány kö-
zött. Elsõk között ismerte fel az erdõk
ökoszisztéma szolgáltatásainak nagy
gyakorlati jelentõségét, kezdeményezõ-
je az ezzel kapcsolatos szakértõi mun-
kák elindításának. Tevékenységével bi-
zonyítja, hogy a jó erdõgazdálkodás
egyúttal a természetvédelem céljait is
szolgálja, ezáltal hozzájárul a párbeszé-
den alapuló együttmûködések kialaku-
lásához.

Mielõtt a közgyûlés résztvevõi és a
meghívott vendégek elindultak volna a
jubileumi rendezvény következõ ünne-
pi programjára, Kálnokra, Bedõ Albert
sírhelyéhez, fõtiszteletû Kató Béla, Er-
dély református püspöke áldotta meg
az ünnepséget és a jelenlévõket, majd a
közgyûlés zárásaként a résztvevõk kö-
zösen elénekelték a Székely Himnuszt.

Szerkesztette: Nagy László
Képek: Kocsis Boldizsár János,

Nagy László


